Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 01.10.2016
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 7 členov, za revíznu a kontrolnú komisiu bol prítomný J. Ilgo.
PROGRAM:
1. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2016
2. Príprava zostatkových kynologických podujatí na rok 2016 (KVT, KFD)
3. Plán výstav a skúšok poľovnej upotrebiteľnosti na rok 2017
4. Návrh rozhodcov na výstavy, príp. skúšky na rok 2017
5. Rôzne
Úvodom J. Kubaľa vyzval prítomných na uctenie si pamiatky minútou ticha za zosnulého výcvikára klubu S.
Oujezdského.
Zároveň privítal L. Ostrožanskú, ktorá bola výborom poverená funkciou výcvikára klubu, bude pozývaná za
zasadnutia výboru a bude mať možnosť poradného hlasu.
1. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2016
SVT Košice 01.07.2016
- Výstava ostala aj v roku 2016 v pôvodných priestoroch areálu Anička
- V priebehu nasledujúceho obdobia sa budú opätovne hľadať nové výstavné priestory, resp. sa bude
uvažovať o novom termíne v spojitosti s inou kynologickou akciou.
- Výstava má stabilnú úroveň, neposúva sa však dopredu, je potrebné posilniť sponzorstvo a zvýšiť aktivitu
zo strany organizačného výstavného výboru, príp. doplniť do výstavného výboru ďalších členov.
Ú: hľadať nový priestor na výstavu , príp. ju spojiť so skúškami poľovnej upotrebiteľnosti na Branisku
Z: výstavný výbor
T: do budúceho zasadnutia výboru
Víkend s teriérom: 26..08.-28.08.2016
- VD sa konali v novom prostredí Manínskej Tiesňavy, ktoré vyvolalo veľmi pozitívny ohlas zo strany
účastníkov.
- Akcie sa zúčastnilo 63 osôb a 45 psov
- Na programe okrem štandardných výcvikových disciplín a tradičnej zábavy – v podobe coursingu, bola
zaujímavá prednáška od MVDr. Fagu na tému: aktuálne infekčné a parazitárne hrozby pre psov
(Aujezského choroba), ochorenia nervového a pohybového systému atď.
- Veľmi pozitívne bola ohodnotená príprava na výcvikové disciplíny zo strany domáceho PZ Prosné, ktorá
bola spojená aj s odborným výkladom skúšobného poriadku.
- Predbežne je záujem organizovať VD v tomto prostredí aj budúci rok
Chovné skúšky v brlohárení – Alžbetin Dvor, 17.09.2016
- Organizačného zabezpečenia sa ujala nová výcvikára klubu L. Ostrožanská
- Skúšky boli zvládnuté na výbornú, všetky poplatky za štartovné boli uhradené vopred, skúšky boli bohato
odsponzorované.
Ú: vytvoriť štatút CHBL s povýšením na Memoriál, príp. organizovať tieto skúšky ako Memoriál
S. Oujezdského
Z: L. Ostrožanská
T: do budúceho zasadnutia výboru
2. Príprava zvyšných kynologických podujatí na rok 2016
KVT Bratislava: 04.11.2016
- K termínu 30.09.2016 bolo prihlásených 203 jedincov.
- Sponzorom výstavy bude fy HAPPY DOG
- Kontrola chrupu: nominovaní: P. Seman, J. Kubaľa, I. Janovcová
3. Plán klubových výstav a skúšok na rok 2017
Výstavy
ŠVT Viničné, CAC, CC: 25.03.2017
ŠVT Košice, CC: 30.06.2017 – miesto a termín predbežné
KVT Bratislava: CAC, CC, KVT – termín a miesto neurčené
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
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27.05.2017 – KFSMP: Červeník
24.06.-25.06.2017 – MSBLT: miesto neurčené
29.07.2017 – CHBL: Branisko
30.07.2017 – skúška odvahy: Branisko
(v prípade organizovania ŠVT sa obe skúšky budú konať v nedeľu 30.07.2017)
25.08.- 27.08.2017 – VD
27.08.2017 – skúška odvahy
16.09.2017 – CHBL: Alžbetin Dvor
21.10.2017 – KFD: Červeník
25.11.-26.11.2017 – KDS: miesto neurčené
4. Návrh rozhodcov na výstavy príp. skúšky na rok 2017
MSBLT: F. Švéda (ako čestný člen), Z. Fronc, G. Ostatník, K. Malíková.
- P. Seman podotkol, že v prípade medzinárodných skúšok musí byť jeden zahraničný rozhodca.
ŠVT Viničné: Frank Reader (UK), Oto Krcal (A), Rade Dakič (SRB), Róbert Kanás (SK)
ŠVT Košice: Zuzana Szövényiová, Tibor Havelka, Pavol Seman
KVT Bratislava: Nigel Merrick (UK), Želko Lozič (SRB), Andras Korosz (HU), Viva-Maria Szolieckij (PL),
Jaroslav Kubaľa (SK)
5. Rôzne
EV Foxteriérov, JRT a PRT
- J. Kubaľa informoval o možnosti zorganizovať v roku 2018 Európsku výstavu plemena Foxteriér, JRT
a PRT na Slovensku
- Bola by to dvojdňová výstava v priestoroch kaštieľa a parku v Báči, je ešte potrebné stanoviť termín
- Jeden deň by sa konala EU a na druhý deň naša KVT. V takomto prípade je potrebné požiadať SKJ
o možnosť zadať mimoriadne ocenenie CAC.
Poradca chovu
- N. Vass sa vzdal poradcovstva chovu pre plemeno Americký staffordšírsky teriér pre regióny
východného Slovenska.
- Od 01.10.2016 je poradcom chovu pre uvedené plemeno s celoslovenskou pôsobnosť F. Szalai.
Vodcovský odznak pre členov klubu, ktorí majú pracovné plemená
- P. Seman odovzdal L. Ostrožanskej podklady od S. Oujezdského ohľadom kritérií na vodcovský odznak.
Ú: spracovať a predložiť materiál na budúcom zasadnutí výboru
Individuálny sponzorský pohár
- Na otázky možnosti individuálne sponzorovať na výstave napr. niektorú z tried jednotlivého plemena
bolo uznesené:
- Na venovanom pohári musí byť na viditeľnom mieste (spredu) presne zadefinovaná akcia, príp. konkrétna
trieda plemena, ktoré sa sponzoruje a zo zadnej strany bude umiestnený venovateľ.
- Takéto sponzorstvo musí byť vopred oznámené organizátorovi výstavy
Žiadosť na rozhodcovstvo
- P. Santner požiadal o možnosť stať sa rozhodcom pre plemeno Americký bezsrstý teriér.
- Vzhľadom na stanovené podmienky pre menovanie rozhodcom zo strany SKJ, SKCHTaF nebude
vyžadovať účasť žiadateľa 3x ako vedúceho kruhu podľa uznesených podmienok v zápisnici zo dňa
23.02.2008.
- Žiadosť p. Santnera bola odsúhlasená kladne a bolo mu doporučené posudzovanie aj ďalších neuznaných
plemien FCI.
Zástupca klubu do Kynologickej rady SPZ
- Na uvoľnené miesto do KR SPZ po S. Oujezdskom bola výborom klubu navrhnutá a schválená
výcvikárka klubu L. Ostrožanská

V Bratislave, 01.10.2016
Adriana Folťanová
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